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Švédska inovácia prináša revolúciu do odvetvia hotelierstva
Hlavnou prioritou každého hotela by malo byť zabezpečenie dobrého nočného spánku pre hostí. Táto
služba však musí zahŕňať garanciu pohodlnej hotelovej postele, čo je prísľub, ktorý doteraz nebolo možné
dodržať, pretože každý hosť má svoje vlastné jedinečné preferencie. To sa teraz môže zmeniť, pretože
švédska spoločnosť YouBed predstavuje inováciu postelí, ktorá poskytuje personalizovaný komfort
matraca. Spolu s organizáciou Business Sweden, švédskou Radou pre obchod a investície, spoločnosť
YouBed v súčasnosti uvádza produkt na trh a prináša novinku – posteľ vhodnú pre každého – do
hotelových reťazcov na celom svete.

Švédska spoločnosť YouBed vynašla spôsob nastavenia tvrdosti vysokokvalitného pružinového matraca bez
ohrozenia najvyššej kvality spánku, a to jednoducho pomocou diaľkového ovládania. Táto posteľ vhodná pre
každého bude k dispozícii na celom svete prostredníctvom jedinečnej koncepcie spánku, o ktorej sa
predpokladá, že zmení odvetvie hotelierstva, pretože umožní hotelom ponúknuť to, čo si každý hosť zaslúži:
garanciu pohodlnej hotelovej postele a najlepšie podmienky pre dobrý nočný spánok.
−

Personalizovaný komfort spania je chýbajúcim článkom, ktorý konečne umožní hotelom dosiahnuť
plný potenciál. Dúfame, že to mnohí uvidia ako skvelú príležitosť na zlepšenie ponuky a
konkurencieschopnosti svojho hotela.
Neprekvapilo by ma, keby naša inovácia priniesla zmenu v hotelierstve a našou zodpovednosťou je
podporovať tento vývoj najlepším možným spôsobom. Z tohto dôvodu sme strávili roky overovaním
koncepcie spánku spolu s vytváraním infraštruktúry a kapacity na podporu očakávaného globálneho
dopytu, uviedol Mattias Sörensen, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti YouBed.

V spolupráci s organizáciou Business Sweden a ďalšími vládnymi organizáciami sa koncepcia spánku YouBed v
súčasnosti uvádza na celosvetový trh. 44 nových kancelárií YouBed – s možnosťou podpory každého trhu na
svete – už začína dialógy s regionálnymi skupinami hotelov, od ktorých sa očakáva, že uvedú produkty na
lokálne trhy na celom svete.
−

Spoločnosť YouBed sa už skôr rozhodla využiť naše existujúce podporné štruktúry ako skratku pre
popredné spoločnosti za účelom získania rýchleho prístupu na globálne trhy. Vďaka tomu, že sme sa
do procesu zapojili včas, mohli sme prispôsobiť angažovanosť na základe tohto dlhodobého
obchodného vzťahu. Sme skutočne hrdí, že sa podieľame na založení novej švédskej nadnárodnej
spoločnosti a podporujeme ich inováciu, ktorá prináša zmenu, a to v rozsahu, aký si zaslúži, uviedol
Fredrik Fexe, výkonný viceprezident, vedúci stratégie a rozvoja podnikania Business Sweden.

Matrace YouBed sú v súčasnosti k dispozícii v sieti hotelov Mövenpick Hotels v Európe, ako aj v
škandinávskych sieťach First Hotel a Scandic Hotels. Koncepcia spánku bude spočiatku k dispozícii iba pre
firemných zákazníkov, čo zahŕňa každý hotel v príslušnom reťazci. www.youbed.com

Pre viac informácií kontaktujte:
Jakub Lelek, kontakt pre média, YouBed Czech Rep. & Slovakia , CzechRSlovakia@youbedglobal.com,
telefón: +420 800400137

Informácie o spoločnosti YouBed
Švédska spoločnosť YouBed vynašla a patentovala nový spôsob nastavenia tvrdosti vysokokvalitného pružinového matraca. Úprava sa
vykonáva rýchlo a jednoducho pomocou ručného ovládania, a to bez ohrozenia najvyššej úrovne komfortu postele a spánku. Taktiež
môžete presne nastaviť rôzne časti matraca (hornú časť a boky), aby sa zabezpečil optimálny komfort spánku pre všetkých
používateľov bez ohľadu na výšku, hmotnosť, tvar tela alebo preferovanú polohu pri spánku. Výsledkom je prvé personalizované lôžko
na svete, ktoré zaručuje pohodlie, ponúka obrovské príležitosti a vytvára hodnotu v odvetviach, v ktorých spánok a postele zohrávajú
dôležitú úlohu.

Informácie o organizácii Business Sweden, švédskej Rade pre obchod a investície
Organizácia Business Sweden, švédska Rada pre obchod a investície, pomáha švédskym spoločnostiam zvyšovať ich globálny predaj a
medzinárodným spoločnostiam investovať a expandovať vo Švédsku. Organizácia Business Sweden pomáha švédskym spoločnostiam
skrátiť čas uvedenia produktov na trh, nájsť nové zdroje výnosov a znižovať riziko. Taktiež pomáha medzinárodným spoločnostiam pri
hľadaní nových obchodných príležitostí, zvyšovaní návratnosti kapitálu a poskytuje nestrannú podporu. Vďaka sieti na všetkých
úrovniach ponúka strategické poradenstvo a skutočnú podporu na 44 najzaujímavejších trhoch sveta. Organizácia Business Sweden je
v spoločnom vlastníctve štátu a podnikateľskej komunity.

INFORMAČNÝ LIST
Informácie o spoločnosti
Založenie:
2012
Výnosy/hospodársky výsledok: Žiadny predaj, pretože v roku 2018 sa skončilo obdobie testovania konceptu,
aby sa optimalizovalo globálne uvedenie na trh.
Predstavenstvo:
Mattias Sörensen, generálny riaditeľ a zakladateľ
Stefan Hyltenfeldt, generálny riaditeľ a zakladateľ
Lars Björklund, vedúci IP a bývalý prezident Švédskeho patentového úradu
Olle Bergström: GPMO a prevádzkové oddelenie v spoločnosti Telia
Počet kancelárií:
44
Zamestnanci a organizácia:
Približne 250 (vrátane konzultantov), z ktorých 14 pôsobí v ústredí v Štokholme
a zvyšok v 44 regionálnych kanceláriách na celom svete.
Trhy:
Celosvetový
Počet vlastníkov:
109
Získaný kapitál:
6 miliónov EUR
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Švédska spoločnosť YouBed vynašla a patentovala nový spôsob nastavenia tvrdosti vysokokvalitného
pružinového matraca pri súčasnom zachovaní najvyššej úrovne pohodlia spánku.
Môžete nastaviť celý matrac alebo samostatne rôzne časti, aby sa dosiahlo dokonalé prispôsobenie.
Nastavenie sa vykonáva jednoducho pomocou diaľkového ovládača, ktorým sa ovláda celý matrac.
Nastaviteľný matrac YouBed je založený na najnovšej technológii rámového lôžka, ktorá umožňuje, aby
dvojité vrstvy pružín fungovali nezávisle po celej dĺžke, takže lepšie absorbujú hmotnosť a tvar tela
používateľa.
Systém pružín je možné jednoducho stlačiť alebo uvoľniť pomocou diaľkového ovládača, vďaka čomu sa
matrac stane tvrdším alebo mäkším a zároveň sa zachová najvyššia úroveň pohodlia postele. Taktiež
môžete presne nastaviť rôzne komfortné zóny postele, hornú časť a boky, aby sa dosiahlo úplne dokonalé
prispôsobenie.
Ručné ovládanie vždy zobrazí presnú kombináciu tvrdosti a poskytne každému používateľovi vlastný
jedinečný komfortný profil na neskoršie použitie.
Matrac YouBed vyhovie individuálnym potrebám každého používateľa, a to bez ohľadu na výšku,
hmotnosť, tvar tela alebo preferovanú polohu pri spaní.

Testovanie konceptu
Na základe viac ako 2 000 predaných matracov YouBed sme analyzovali a zmerali presný účinok nahradenia
normálnej statickej postele prispôsobeným matracom YouBed. Výsledky viacerých štúdií sú mimoriadne
pozitívne, aj keď nie sú veľmi prekvapujúce, pretože preukazujú to, že sa po prvýkrát komercionalizuje hlavná
činnosť v rámci daného odvetvia.
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Veľká štúdia NPS preukázala, že v prípade nahradenia obyčajnej postele matracom YouBed sa počet
podporovateľov (najvyššia úroveň zákazníckej spokojnosti) zvýšil o pozoruhodných 14 %1(v súvislosti
so zvýšením spokojnosti zákazníkov sa za úspech považuje hodnota 3 až 5 %).
Vernosť zákazníkov sa výrazne zvýšila. Viac ako 80 % osôb, ktoré spali v miestnosti s matracom
YouBed, uviedlo, že pri nasledujúcej návšteve si vyberú tú istú kategóriu izby. Na porovnanie, v
prípade ostatných kategórií izieb je táto hodnota výrazne menej ako 20 %.
Ochota zaplatiť vyššiu cenu sa zvýšila a priemerná cena za izbu vzrástla o 20 eur2 za predanú noc.
Obsadenosť izieb a hotelov sa výrazne zvýšila v dôsledku dobrej schopnosti prilákať do hotela
nových hostí.
Obdobie návratnosti pre investíciu do matracov YouBed je v rozsahu 3 až 6 mesiacov, čo znamená,
že sa investícia splatí 2- až 4- krát každý rok počas životnosti produktu (16 – 32 krát po 8 rokoch).
Pred uskutočnením rozhodnutia o zakúpení sa každý hotelový reťazec vyzve, aby vyskúšal a
vyhodnotil koncept a jeho účinky.

https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study
Priemer z rôznych štúdií o príjmoch a spokojnosti zákazníkov u našich partnerov vo fáze testovania konceptu: Mövenpick
Hotel & Resorts, First Hotels a Scandic Hotels.
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